Innovatie, onderzoek en economische ontwikkeling

Transdigital
Beschrijving van het project
Bedrijven, universiteiten en culturele centra hebben een dynamisch netwerk gecreëerd rond digitale technologieën. Vandaag laat dit netwerk toe de economische groei en competitiviteit binnen de grensoverschrijdende regio te stimuleren en de regio aantrekkelijker maken. Om creativiteit en innovatievermogen
te bevorderen, worden de kennis en knowhow van onderzoekscentra voor digitale technologieën en van
hightechbedrijven ten dienste gesteld van verschillende artistieke projecten, workshops en colloquia.

Acties
Er worden grensoverschrijdende seminaries omtrent digitale technologieën georganiseerd voor onderzoekscentra, bedrijven en culturele operatoren – kunstenaars, teneinde een synergie op lange termijn te
creëren tussen de industrie, de onderzoeksgemeenschap en de kunstwereld.
De bijdrages uit deze ontmoetingen worden om de twee jaar in een drietalige uitgave gebundeld en verspreid in de hele INTERREG-zone en daarbuiten. Het netwerk van de partners krijgt ook een meer dynamisch karakter via het internetplatform “TRANSDIGITAL”. Dit platform staat open voor alle deelnemers en
andere geïnteresseerden via discussiefora, een zoekmotor, een database, enz.
Verder worden nog praktische sessies georganiseerd voor bedrijven, onderzoekers en kunstenaars om hen
te stimuleren gezamenlijke projecten te ontwikkelen. Uit deze samenwerking krijgen projecten en producties vorm, die vervolgens worden uitgewerkt in een van de labo’s, ateliers of bedrijven.
Deze samenwerking bevordert de uitwisseling van geavanceerde technische middelen binnen de drie regio’s, waardoor grote projecten gerealiseerd kunnen worden, die de verschillende actoren nooit afzonderlijk hadden kunnen uitvoeren. Zo kunnen kunstenaars bijvoorbeeld, voor de uitbouw van een nieuw project,
een beroep doen op expertise en middelen, waartoe ze anders geen toegang hebben.

Gegevens
E-mail: mauro.delborrello@lemanege-mons.be
Website: http://transdigital.org

Projectpartners
• Projectleider

le Manège.mons asbl
4 A, rue des Sœurs Noires
B - 7000 Mons
Tel.: +32-(0)65.39.98.00
E-mail: mauro.delborrello@lemanege-mons.be

• Partners / geassocieerde Partners
Le Fresnoy, Studio national des
arts contemporains
F - 59000 Lille
Tel.: +33-(0)3.20.28.38.55
E-mail: eprigent@lefresnoy.net

Latitudes Contemporaines
F – 59000 Lille
Tel.: +33-(0)6.67.65.86.88
E-mail: mcmini@latitudescontemporaines.com
Kunstencentrum Vooruit vzw
B - 9000 Gent
Tel.: +32-(0)9.267.28.82
E-mail: luc@vooruit.be

TechnocITé asbl
B - 7301 Hornu
Tel.: +32-(0)65.76.67.15
E-mail: pascal.keiser@technocite.be
Le manège, scène nationale de Maubeuge
F - 59602 Maubeuge cedex
Tel.: +33-(0)3.27.65.93.86
E-mail: marjoriehuvelle@lemanege.com
Numediart
B - 7000 Mons
Tel.: +32-(0)65.37.47.30
E-mail: joel.hancq@fpms.ac.be
Instituut voor Breedbandtechnologie vzw
B – 9050 Ledeberg
Tel.: +32-(0)9.331.48.00
E-mail: nico.verplancke@ibbt.be
DigiPort Technopole Lille Métropole
F – 59044 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.20.19.18.55
E-mail: fbachimont@digiport.org
Kunstencentrum Buda Kortrijk vzw
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.22.10.01
E-mail: franky.devos@budakortrijk.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 2.234.206,35 EUR
Aandeel EFRO: 1.135.316,30 EUR
Looptijd: 1 januari 2008 - 30 juni 2012

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/35.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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